
YENİ! DEROS 
77 mm

Zahmetsiz verimlilik.
DEROS



Ödüllü Mirka® DEROS yalnızca bir zımpara makinesi değildir, bir ailedir. En son üyemiz Mirka® DEROS 325/350CV, gerçek bir 
sorun çözücüdür. Bu eşsiz 77 mm zımpara makineleri, ulaşılması zor alanların zımparalanmasında muhteşem sonuçlar sağlar - 
ebatları küçük olsa da, performansı mükemmel makinelerdir. Hızlı talaş kaldırma sağlayan kömürsüz bir motor ve 2,5 mm veya 5 
mm orbit. Titreşim, hız ve kullanım verilerini myMirka® uygulaması üzerinden elde edebilirsiniz. Sınıfının en iyisi rastgele orbital 
zımpara makinelerimizle, zahmetsiz ve verimli zımparalama gerçekleştirin.

Yeni Mirka® DEROS ulaşılması zor alanlar için

Teknik özellikler Mirka® DEROS 325CV Mirka® DEROS 350CV

Güç girişi 250 W 250 W 

Hız 4,000–10,000 rpm 4,000–10,000 rpm 

Orbit 2.5 mm  5.0 mm  

Ses seviyesi  LpA 67 dB  67 dB  

Tİtreşim seviyesi 2.7 m/s2 2.6 m/s2 

Ağırlık 0.8 kg 0.8 kg

Ped ebatı 77 mm 77 mm

Bağlantı Bluetooth Bluetooth
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SMALL SIZE. BIG

Bağlı kalın
Her şey parmaklarınızın ucunda.
Titreşim, hız ve kullanım verilerini elde
edin. Garanti kaydını yalnızca birkaç 
tıklama ile tamamlayın. Ürün 
kılavuzlarını arayın, en son haberleri 
okuyun ve çok daha fazlasını 
gerçekleştirin. Yeni özellikler
çok yakında. Mirka’nın dijital 
çözümlerine yalnızca birkaç tıklama ile 
ulaşın.
Uygulamayı App Store ve Google
Play’de bulabilirsiniz..

YENİ! DEROS 
77 mm

Ulaşılması zor noktalarda 
mükemmel zımparalama
Elle zımparalama ihtiyacını en aza 
indirin.Bu yeni 77 mm zımpara makinesi 
kullanıcı dostu, kompakt tasarımıyla 
sıradan bir zımpara makinesinin 
erişemeyeceği dar alanlara ulaşır.

Daha az zorlanma ile daha 
uzun süre zımpara yapın
Rahat edin. Ergonomik kavrama 
ve myMirka uygulaması ile 
gerçek zamanlı izleyebileceğiniz
düşük titreşim seviyesi.

Pürüzsüz yüzey finisajı
2,5 mm orbit, pürüzsüz bir 
zımparalama deneyimi sağlar. 
Belirgin ölçüde daha iyi sonuçlar 
ve örneğin boya-sonrası 
uygulamalarda daha kolay 
polisaj

Daha fazla talaş kaldırın
Güçlü, kömürsüz motor ve 5 
mm orbit sayesinde, boyayı 3 
mm orbit’ten % 50’ye varan 
oranda daha hızlı temizler.

5 mm orbit2.5 mm orbit
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Bizi takip edin:
Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

+

Mirka Türkiye  
siparis@mirka.com

www.mirka.com.tr

=

Gelişmiş özellikleri denemek için myMirka uygulamasını indirin. Tozdan arındırılmış bir 
ortamda kolayca nefes alabilmek için Abranet ve Mirka Toz Emiş Makinesi ile birlikte 
kullanın.

Mirka’dan dijital ve tozsuz çözüm




